
Vanaf mei is de vernieuwde wet op de privacy van kracht en dat heeft nogal wat 
praktische gevolgen voor scholen. Het resulteerde o.a. in een zeer bijzondere uitgave 
van onze jaarkalender in augustus, omdat erg veel ouders de toestemming voor het 
gebruik van foto’s niet gaven. 

Volgend jaar weer een schoolkalender met 
foto’s van alle leerlingen?
Wij maken volgend schooljaar graag weer 

gewoon een leuke kalender met foto’s van alle 

leerlingen. In de praktijk blijkt onze papieren 

administratie over de privacywet onhandig, niet 

compleet en lastig te raadplegen. Er is nu een 

digitaal alternatief en wij vragen u vriendelijk 

om verderop in onze nieuwsbrief het stukje 

“Privacyvoorkeuren automatisch verwerkt 
in ParnasSys” goed te lezen. Wij hopen dat alle 

ouders nog eenmaal de moeite willen nemen 

om met hulp van Parro hun weloverwogen 

keuze aan te geven. Bij voorbaat dank voor uw 

moeite, want hierdoor beschikken wij dan over 

een actueel en snel te raadplegen overzicht. 

Direct invullen via Parro
Mijn advies: direct even invullen via Parro, want 

anders wordt het in deze hectische december-

maand vast vergeten.

Met vriendelijke groet namens alle collega’s 

van OBS de Schelf. 

R.B.(Ron) de Zeeuw
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          Willen alle ouders nog eenmaal de moeite 
             nemen om een weloverwogen keuze aan 
             te geven?

Maandag a.s. gaan de schooldeuren 
10 minuten later dan gebruikelijk open. 
Iets later op school komen voorkomt 
dus lang wachten in de kou of regen. De 
reden daarvan is, dat de school jaarlijks 
op zijn kop staat, omdat de Rommelpiet 
is langs geweest.

maandagmorgen 
3 december

LET OP!
10 min.

later naar 
school
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kerstviering
Deze maand staat bol van mooie en sfeervolle feesten.

Op dit moment zijn wij nog druk in de weer om 
de viering van het Kerstfeest geheel in orde te krijgen. 

Elk jaar proberen we tegenwoordig iets anders 
dan andere jaren in te bouwen. 

Dat gaat ons ook dit schooljaar weer lukken. 
Ik kan daar nu op dit moment helaas nog weinig concreets 

over melden, omdat nog niet alles rond is. 
Sommige zaken willen wij juist niet veranderen. 

Een ander helpen of klaarstaan voor familie, bekenden of 
omwonenden, staat al jarenlang hoog in ons vaandel. 
Ons schoolmotto is niet voor niets “Goed voor elkaar!” 

Ook dit jaar zullen onze leerlingen in actie komen 
op donderdag 20 december in de morgen en het 

goede voorbeeld geven. Dan maken we de 
wereld samen met onze leerlingen een beetje mooier.

Rest mij iedereen mede 

namens alle teamleden

 van IKC de Schelf een fijne en

 sfeervolle decembermaand 

toe te wensen, met onvergetelijke 

feestdagen. En voor 2019 een 

geweldige tweede helft van het

 schooljaar en een gezond 2019.  

R.B.(Ron) de Zeeuw



Met welk onderwerp gaan we tijdens onze Rots&waterlessen in alle groepen 
aan de slag? Vraag er thuis eens naar en ga er met elkaar over in gesprek. Als we 
samen dit onderwerp bespreken, dan zullen de resultaten van de lessen langer 
blijvend merkbaar zijn is ons idee. 

Wanneer is iets een grapje, een plagerij of echt pesten? Zelfs volwassenen vinden het 

soms lastig om te beoordelen waar deze grens ligt. De komende weken werken we in alle 

klassen aan het stellen van grenzen. Wanneer is het tijd om een grens te trekken en aan 

te geven dat je het niet meer leuk vindt? Er zijn verschillende, goede manieren om dit aan 

te geven. We leren kinderen niet alleen hun eigen grenzen te ontdekken, maar ook de 

grenzen van een ander. Hoe kan je aan de ander zien dat diegene jouw grapje niet meer 

leuk vindt? Met verschillende, praktische oefeningen gaan we hiermee aan de slag.

We leren kinderen niet alleen hun 
eigen grenzen te ontdekken, maar 
ook de grenzen van een ander.

de laatste keer
oud papier

Woensdag 5 en donderdag 6 december 
komt er aan een lange traditie helaas een 
einde. 

RAD Hoeksche Waard heeft de spelregels voor 

het ophalen eenzijdig gewijzigd. Als er minder 

dan 2500 kg oud-papier in de container wordt 

aangeleverd dan krijgt de school een boete van 

€ 100,00. 

Daarmee loopt de school een financieel 

risico en dat is voor ons onacceptabel. Wij zijn 

voorstander van duurzaamheid en daar hoort 

het scheiden van ons afval bij. Dat zullen wij dus 

keurig blijven doen, maar wij zijn vanaf 1 januari 

2019 geen inzamelpunt meer voor oud-papier. 

Wij danken iedereen die het oud-papier heeft 

ingezameld voor onze school. Dat bracht in het 

verleden een leuk zakcentje op voor de school, 

dat we zeker zullen gaan missen!

Kosten Schoolkamp 
groep 8

In mei 2019 zal groep 8 weer op schoolkamp 

gaan. In een volgende INFO zullen we hier zeker 

meer informatie over geven. 

De kosten voor ouders zijn € 98,50 per kind. De 

bestemming en het programma zijn groten-

deels hetzelfde als het afgelopen schooljaar. 

Voor ouders, die vast (een gedeelte) 

willen betalen: bankrekeningnummer 

NL60RABO0323006841 t.n.v. Ouderraad De 

Schelf onder vermelding van de naam van uw 

kind.

Invallen voor zieke 
leerkrachten?

Dit schooljaar mogen wij tot nu toe niet klagen 

over het aantal zieke leerkrachten. Dat kan 

morgen bij de eerste de beste griepgolf opeens 

totaal anders liggen. Toch vragen wij u om over 

het volgende na te denken. Er zijn ouders van 

onze leerlingen met een onderwijsbevoegdheid. 

Veel mensen kiezen er voor om part-time te 

werken en hebben daar goed over nagedacht. 

Toch hoop ik incidenteel en als de nood hoog is, 

dat ik ouders kan vragen, die ons 1 of 2 dagen 

willen helpen. Ons alternatief is tegenwoordig 

al snel om bij geen vervanging een groep een 

dag naar huis te sturen. Dat is het laatste wat we 

willen. Bent u bereid om na te denken over hulp 

op de school van uw kind? Neem eens contact 

op met Ron de Zeeuw. 

personeel

Juf Ellen Ham werkt op het moment van schrij-

ven al weer 4 volle dagen. Naar verwachting zal 

ze vanaf januari 2019 weer geheel zijn hersteld. 

Als elk teamlid gezond blijft, is zij in staat om 

leerlingen individueel of in kleine groepjes extra 

instructie te geven. Daarnaast geeft ze in diverse 

groepen les, zodat de groepsleerkracht andere 

taken kan verrichten. 

Tot slot is het fijn te kunnen vermelden, dat 

ze leerkrachten vervangt, die onder schooltijd 

een gesprek met de intern begeleider of extern 

deskundige hebben of eens bij een collega in de 

klas willen kijken om van elkaar te leren. Kortom: 

juf Ellen verricht dankbaar werk. 



Hoe werkt het?
Wij vragen u vriendelijk en dringend om nog 

eenmaal uw voorkeuren via Parro door te geven.

Dit kunnen alle ouders doen via de volgende 

stappen:

•  Ga naar het vierde tabbladje ‘Instellingen’.

•  Tik op Profiel en scroll naar het kopje 

 ‘Mijn kinderen’.

•  Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn,  

 via de stipjes achter het kind.

Parro neemt de voorkeuren over zoals de school 

die in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt 

dit voor de school automatisch geadministreerd 

in ParnasSys. Onduidelijk? Kijk dan even op de 

volgende link: https://parro.education/blog/

privacyvoorkeuren

Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven 

waar zij wel en juist geen toestemming voor 

geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder 

inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven. 

Wat zijn de voordelen voor een leerkracht 
of de school?
Door Parro in te zetten voor het verzamelen van 

privacyvoorkeuren is er geen gedoe meer met 

briefjes uitdelen. Maar, nog veel belangrijker, de 

school hoeft niet meer handmatig de reacties 

van de ouders over te nemen in ParnasSys. Via 

de Parro-methode is er geen extra administratief 

werk meer nodig voor de school en bezit de 

school altijd een actueel overzicht. 

Privacyvoorkeuren automatisch 
verwerkt in ParnasSys   
OBS de Schelf en Parro doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de 
privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeur rekening 
gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier 
gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op 
te lossen. Alles staat in 1x op de juiste plek in het op onze school in gebruik zijnde adminis-
tratieprogramma ParnasSys.

veiligheidsmorgen
Toen we aankwamen bij “Ons Centrum”, 
werden we ontvangen in een soort theater. 
Een mevrouw ging ons iets vertellen over 
wat “Ons Centrum” deed. 

Een meneer vertelde waar hij werkte en wat hij 

deed. Daarna kwam een vrachtwagenchauffeu-

se iets zeggen over haar werk en deden we een 

quiz. Toen werden we in drie groepen verdeeld. 

 De eerste groep ging naar de vrachtwagen en   

 er werd wat uitgelegd over de dode hoek. 

  De tweede groep ging met die meneer een   

  rondje maken over het vernieuwde centrum. 

    De derde groep mocht even binnen uitrusten  

    en wat eten en drinken. Toen we klaar waren 

    kregen we nog een leuk tasje en gingen we   

    terug naar school.

       Zoë en Laura | Groep 8

https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren
https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren


De werkgroep Kabinetszaken Toekomst Hoeksche Waard heeft van de Stuurgroep Hoeksche 
Waard opdracht gekregen om voor alle basisschoolleerlingen in de Hoeksche Waard een cadeau 
te verzorgen. Met dit cadeau wordt het einde van de vijf gemeenten en het nieuwe begin van 
gemeente Hoeksche Waard gemarkeerd. De keuze is gevallen op een Dopper.

Waarom een Dopper 
De Dopper is een duurzaam en mooi vormgegeven drinkfles, die telkens opnieuw gevuld kan worden. 
Met de wereldwijde discussie over plastic afval levert de Dopper een bijdrage aan het verkleinen van de 
afvalberg. Alleen al in Nederland gooien we dagelijks 500.000 plastic flesjes weg. Een duurzaam product als 
de Dopper uitreiken aan de basisschoolleerlingen past goed bij de Hoeksche Waard als ‘natuureiland’ en de 
wens om een duurzaam gezinseiland te zijn. 

Aanbieden van de Dopper
De Doppers zijn bedrukt met het logo van de nieuwe gemeente en worden op maandag 3 december op 
de Schelf uitgedeeld door collegeleden van de vijf gemeenten. Met dit cadeau betrekken zij kinderen, en 
ook hun ouders, bij de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Tegelijkertijd nemen zij zo afscheid van hun 
huidige gemeente.

PRIJSVRAAG
Er hangt een kaartje aan iedere Dopper, waarop een wens ingevuld kan worden: 
“Mijn wens voor de gemeente Hoeksche Waard is….” 

Alle leerlingen kunnen hun wens (laten) mailen naar gemeente Hoeksche Waard. 
Drie kinderen met de mooiste wens winnen een prijs. De drie winnaars worden woensdagmiddag 
16 januari 2019 uitgenodigd door de nieuwe burgemeester om hun prijs in ontvangst te nemen.



In december is er weer gekleed zwemmen tijdens het schoolzwemmen. De ervaring is dat er 
regelmatig een aantal kinderen geen kleding bij zich heeft. Om dit soort zaken te voorkomen 
vragen wij u het volgende op uw kalender te noteren:

Schema gekleed zwemmen
Week 50 van 10-12-2018 t/m 14-12-2018  
Week 51 van 17-12-2018 t/m 21-12-2018  
Week 22 van 27-05-2019 t/m 31-05-2019  
Week 23 van 03-06-2019 t/m 07-06-2019

Iedereen zwemt tijdens deze weken met de kleding aan die vereist is voor het diploma waarvoor 
geoefend wordt!

Kledingeisen Diploma A, B, C en Cadet/Ranger
DIPLOMA A   Shirt met lange mouwen
   Lange broek 
   Waterschoenen

DIPLOMA B   Shirt met lange mouwen
   Lange broek
   Waterschoenen

DIPLOMA C   Shirt met lange mouwen
   Lange broek
   Jas (regenjas)
   Waterschoenen

CADET/RANGER  Shirt met lange mouwen
   Lange broek
   Waterschoenen
   Plastic tas (deze wordt gebruikt voor het zwemmend redden)

Het diplomazwemmen zal plaatsvinden tijdens de reguliere schoolzwemtijden.

Schema diplomazwemmen
Week   6    van   04-02-2019   t/m    08-02-2019
Week 27    van   01-07-2019   t/m    05-07-2019



 

 

 Prettig werken 
IN DE HOEKSCHE WAARD  
Stichting Acis openbaar onderwijs, met 20 basisscholen in de Hoeksche 
Waard, is per direct op zoek naar enthousiaste (parttime en fulltime) inval 
leerkrachten. 
Onze scholen kenmerken zich door een uitstekend pedagogisch klimaat, 
gebaseerd op onze kernwaarden en ons motto: ‘Acis, de beste basis’. 

Wij investeren in onze medewerkers. De Acis Academie verzorgt ‘in-
company’ uitstekende professionalisering; Van korte opfris- en 
verdiepingscursussen tot de master Educational Needs.  

Bij Acis worden goede, ambitieuze leraren beter beloond. Wij zijn op zoek 
naar jou! 

 

De Hoeksche Waard ligt in de directe omgeving van Rotterdam en Dordrecht 
en kenmerkt zich door een prettig leef- en werkklimaat.  

Acis, de beste basis  
voor leraar en leerling 
 

 kernwaarden en kwaliteit 

 

goede begeleiding 

 

professionaliseren bij de 
Acis Academie 

 

extra periodieken voor 
excellente startende 

leraren 

 

 
leergierige kinderen 

______ 

 

dorpse charme met de 
stad om de hoek 

 

  
 

solliciteer/informeer 
Stichting Acis 
Biezenvijver 5  

3297 GK Puttershoek 
078-6295996 

info@acishw.nl 
www.acishw.nl  
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We maken graag een plekje vrij voor uw advertentie! 
Heeft u interesse? Neem dan contact  op met Ron de Zeeuw.

Via e-mail rondezeeuw@deschelf.nl of 
telefonisch 078 - 673 18 13.



BEREIKBAAR
  
Telefonisch bereikbaar:   
Maandag t/m Zaterdag van
9.00 tot 21.00 
Mobiel: 
06-1309528106-13095281
Voor info en tarieven: 
www.elegantlooks.nl

ELEGANT LOOKS BY ASTRID

-Ruim 20 jaar ervaring
-Komt bij u thuis of op werk
-Geen lange wachtijden
-Prima prijs-kwaliteitverhouding
-Professioneel
--Geen oppas nodig
-Goed advies over haar en product

We maken graag een plekje vrij voor uw advertentie! 
Heeft u interesse? Neem dan contact  op met Ron de Zeeuw.

Via e-mail rondezeeuw@deschelf.nl of 
telefonisch 078 - 673 18 13.

www.kidspalace.nl 

Bij Kidspalace kunt u terecht voor alle vormen van 
professionele kinderopvang. Een belangrijk uitgangspunt van 
Kidspalace is een plek te bieden waar de kinderen zich ‘thuis’ 
voelen. Een warme, veilige plek waar ze geheel op hun eigen 
manier en in hun eigen tempo de wereld kunnen ontdekken. 
Voor meer info verwijzen wij u graag door naar onze website.

dagopvang • buitenschoolse opvang • peuterspeelgroep
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 Openingstijden:
Maandag .................................... .Gesloten
Dinsdag ...................................... .09.30.-.21.00.uur
Woensdag ................................. .09.30.-.18.00.uur
Donderdag ................................ .09.30.-.18.00.uur
Vrijdag ....................................... .09.30.-.18.00.uur
Zaterdag .................................... .08.00.-.14.00.uur

Online afspreken. Kijk op: www.hrzk.nl

Hendrik. Hamerstraat. 99. •. ’s-Gravendeel.
Tel..078.-.673.15.53.•.Internet:.www.hrzk.nl.

facebook.com/Haarzaak01

HaaRZaaK... dé zaak voor mannen en vrouwen.



Openbare basisschool “de Schelf”

Vlasstraat 3
3295 TM ‘s-Gravendeel
Postbus 5239
3295 ZJ  ‘s-Gravendeel

Telefoon  078 - 673 18 13
E-mail   info@deschelf.nl
website www.deschelf.nl




